CHRONICKÁ
LYMFOCYTOVÁ
LEUKÉMIA

V rukách držíte pacientsku brožúru o chronickej lymfocytovej leukémii.
Veríme, že pravdivé informácie o tejto diagnóze sú základom pre lepšie zvládnutie
a pochopenie tohto ochorenia.
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Diagnóza CLL, chronická lymfocytová leukémia, znie desivo. Prv než podľahnete
negatívnym pocitom, dovoľte nám pomôcť vám dozvedieť sa o tejto chorobe viac.
CLL je vážna diagnóza, našťastie ju však lekári vedia dostať veľmi dobre pod kontrolu.
Výskum navyše prináša nové spôsoby liečby, ktoré môžu pomôcť aj vám. Túto brožúru
sme pre vás vytvorili preto, aby ste mali poruke všetky podstatné informácie, a aby ste
si mohli v pokoji domova prečítať, čo vlastne táto diagnóza znamená.
Dozviete sa, čo je to CCL, čo sa deje vo vašom tele, aký vplyv môže mať toto ochorenie
na váš život, ale aj to, ako sa táto choroba lieči a ako sa s ňou dá žiť. Želáme vám čo
najviac vnútornej sily na prekonanie ochorenia, ktoré vám diagnostikovali.

1.

Chceli by sme vám tiež pripomenúť, že v tom nie ste sami. Ak máte potrebu sa o svojich
pocitoch a problémoch porozprávať s ľuďmi, ktorí prešli, alebo práve prechádzajú

ÚVOD

podobnou skúsenosťou, neváhajte a skontaktujte sa s nimi. Ako? Napríklad sa môžete
stať členom niektorej z pacientskych organizácií. Špecializované občianske združenie
OZ Lymfoma Slovensko sa venuje práve problematike chronickej lymfocytovej leukémie
a príbuzným ochoreniam. Na internetovej stránke združenia www.lymfom.sk nájdete
veľa užitočných informácií, inšpiratívne príbehy pacientov a novinky vo svete výskumu.
Dúfame, že ste nabrali druhý dych a že ste odhodlaní dozvedieť sa všetko podstatné
o vašom ochorení. Veríme totiž, že pravdivé informácie o vašej diagnóze a liečbe sú
základom zvládnutia vášho ochorenia.
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Chronická lymfocytová leukémia je nádorové ochorenie krvi, pri ktorom dochádza k
nekontrolovateľnému rastu a množeniu bielych krviniek, konkrétne B-lymfocytov, ktoré
sa z kostnej drene vyplavujú do krvného obehu.
CLL patrí do skupiny ochorení, ktoré majú spoločný názov non-Hodgkinove lymfómy
(NHL). Je najčastejšou leukémiou dospelých v Európe a v Severnej Amerike, kde tvorí
25 až 30 percent všetkých prípadov leukémie.

2.

ČO JE TO CLL?

Zdravý človek

Človek s CLL

V kostnej dreni sa vytvoria biele krvinky

Postihnuté biele krvinky (B-lymfocyty)

a krvný obeh ich rozdistribuuje do

nefungujú správne. Hromadia sa hlavne

sleziny a lymfatických uzlín. Tie krvinky,

v kostnej dreni (KD), krvnom obehu,

ktoré sa nevyvinú správne alebo

v lymfatických uzlinách a v slezine.

nedozrejú, jednoducho zaniknú a naše

Zaberajú miesto v KD a bránia vzniku

telo ich absorbuje.

novým, zdravým bunkám: dochádza tak
k nedostatku a) zdravých funkčných
Bielych krviniek - B-lymfocytov, ktoré by
mali bojovať proti infekciám, b) červených
krviniek, potrebných na prenos kyslíka
v tele, c) krvných doštičiek, ktoré nás
chránia pred vykrvácaním.
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CLL nie je dedičné ochorenie, neprenáša sa na priamych potomkov. Takže rovnako,
ako ste ju nezdedili vy, by ju nemali zdediť ani vaše deti. V skutočnosti vedci nevedia,
ako choroba vzniká a čím je spôsobená. Je nám jasné, že táto odpoveď nie je príliš
uspokojivá, no v súčasnosti na ňu bohužiaľ nevieme lepšie odpovedať.
Štatistiky hovoria, že v Európe sa ochorenie objavuje približne u 3 pacientov na 100 000
obyvateľov za rok. Ide o najčastejšiu formu leukémie u dospelých.

>72

3.

PREČO PRÁVE
JA?

Ochorenie sa len zriedka vyskytuje u

Choroba postihuje častejšie mužov

ľudí mladších ako 50 rokov, častejšie

ako ženy a prípady výskytu u detí nie

sa objavuje po 64. roku života,

sú známe.

najčastejšie však po 72. roku.

Možno vás diagnóza prekvapila, pretože na sebe nepociťujete žiadne príznaky. Je
to tým, že CLL má obvykle dlhé roky trvajúce bezpríznakové obdobie, počas ktorého
pacienti často ani nevedia, že niečo nie je v poriadku. Chorobu veľakrát celkom
náhodne odhalia krvné vzorky odobraté za účelom iného vyšetrenia. Pri CLL však
rozhodne neplatí pravidlo „radšej nevedieť “. Vďaka skorej diagnostike vás môže váš
lekár pozorne sledovať a v prípade zhoršenia stavu Vašich krviniek okamžite nasadiť
liečbu.
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Na Slovensku ročne odborníci diagnostikujú 200 pacientov s CLL.

CLL patrí medzi chronické ochorenia, správna liečba však dokáže výrazne obmedziť
prejavy a spomaliť postup ochorenia, takže sa rozhodne oplatí nevzdávať sa.
V čase diagnózy je dobré sústrediť sa na získavanie informácií, kladenie otázok
a hľadanie odpovedí. Pochopenie diagnózy a otvorená diskusia o pochybnostiach,
pocitoch a náladách pacientom pomáha lepšie sa vyrovnať s ochorením. Prítomnosť
blízkej osoby počas prvých návštev hemato-onkologickej ambulancie je najmä
v začiatkoch veľmi prospešná. Niektorí pacienti preferujú anonymnú podporu, ktorú

4.

ponúkajú internetové podporné skupiny ľudí s rovnakou alebo podobnou diagnózou.
Stanovenie diagnózy môže spôsobiť emocionálne napätie u pacienta, jeho blízkych
a rodinných príslušníkov. Každý reaguje inak a obvykle si prijatie diagnózy vyžaduje
čas. Pokiaľ však pocity negatívneho prežívania, úzkosti či napätia pretrvávajú dlhšie,
je na mieste vyhľadať odborníka. Tieto pocity sú normálne a po čase vymiznú. Dôležité
je o nich otvorene hovoriť.
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CLL KROK
PO KROKU

FÁZY OCHORENIA

Napriek tomu, že dnes možno nemáte viditeľné príznaky, mali by ste ich spoznať, keď
sa objavia. Možno sú vám však predsa niektoré známe:

Diagnostika ochorenia môže prebiehať na základe viacerých vyšetrení.

NAJČASTEJŠÍMI PRÍZNAKMI CLL SÚ:

Zvýšená telesná teplota,
nočné potenie a strata
hmotnosti patria medzi
príznaky, ktoré sa objavujú
v pokročilejšom štádiu
ochorenia.

Zväčšenie lymfatických
uzlín, ktoré obvykle

u polovice pacientov.

Vyšetrenie
ultrazvukom

RTG
vyšetrenie

CT vyšetrenie
brušnej
dutiny

Na základe týchto vyšetrení podľa množstva a lokalizácie zvýšeného počtu bielych

slabiny. Uzliny dosahujú aj

krviniek lekár určí štádium ochorenia. Štandardne sa používajú dva klasifikačné

2 až 3 centimetre.

systémy.
Rai
stupeň 0

Rai
stupeň 1

Rai
stupeň 2

Rai
stupeň 3

Rai
stupeň 4

zvýšený počet
krviniek v krvi a
kostnej dreni

pridávajú sa
zväčšené uzliny

pridáva sa zväčšená
slezina a/alebo
pečeň

pridáva sa
málokrvnosť

pridáva sa znížený
počet krvných
doštičiek

napríklad v prostate,
obličkách, či tráviacom
trakte.

Zväčšená slezina môže

Znížená imunita a častejšie

spôsobovať komplikácie v

infekčné ochorenia sú

tráviacom trakte, napríklad

takmer pravidlom. Pre

pocit sýtosti aj po malej

pacientov s CLL predstavujú

porcii jedla.

infekčné ochorenia veľkú
hrozbu, keďže nemajú
dostatok funkčných bielych
krviniek.
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Vyšetrenie krvného
obrazu

tela: podpazušie, krk,

CLL v iných tkanivách,

pečene sa vyskytuje až

Vyšetrenie
lymfatických
uzlín

postihuje viaceré miesta

Výskyt zhubných buniek

Zväčšenie sleziny a/alebo

Vyšetrenie
kostnej
drene

Binet
stupeň A

Binet
stupeň B

Binet
stupeň C

menej ako tri oblasti postihnutia
(podľa počtu oblastí postihnutia
lymfatických uzlín, pečene a/alebo
sleziny)

tri a viac oblastí postihnutia
(podľa počtu oblastí
postihnutia lymfatických uzlín,
pečene a/alebo sleziny)

znížený počet červených
krviniek a/alebo krvných
doštičiek
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„WATCH AND WAIT“
Ak ste na sebe nespozorovali žiaden z viditeľných alebo citeľných príznakov ako
zväčšené lymfatické uzliny, nočné potenie, zvýšenú teplotu, stratu hmotnosti a vaše
vyšetrenia vás nezaradili do posledných dvoch stupňov Rai/Binet stupnice, váš lekár
pravdepodobne zvolil taktiku „watch and wait“, teda „sleduj a čakaj“. Neznamená to,
že sa o vás nestará, ani to, že na vás chce šetriť. Znamená to jednoducho len to, že
choroba neprešla do štádia, v ktorom je nutné ju liečiť. Ak nemáte vyššie spomenuté
príznaky, liečbu lekár naordinuje až v prípade tretieho alebo štvrtého stupňa na Rai
stupnici, resp. stupňa “C” podľa Binetovej stupnice.

5.

V prípade ochorenia CLL nepomáha, keď s liečbou začnete skôr, než je nutné.

Vaše telo je totiž schopné do určitej miery kontrolovať bujnenie bielych krviniek. Musíte
byť však pod drobnohľadom ošetrujúceho lekára, aby ste stihli včas podchytiť progresiu
ochorenia. Pripravte sa na to, že ochorenie CLL je charakteristické striedaním období
pokoja (remisie) a s opätovnými návratmi (relapsy). Nejde však o to, aby ste sa netešili
z ústupu choroby a s obavou očakávali jej návrat. Každé obdobie pokoja je malým
víťazstvom, ktoré má zmysel. Čím dlhšie trvá, tým je víťazstvo väčšie. Treba však rátať
s tým, že pokojné obdobie nemusí trvať navždy a nie je potrebné nechať sa relapsom
zraziť na kolená. Faktom však je aj to, že liečba opakovaných relapsov je náročnejšia a
komplikovanejšia.

14

LIEČBA

Chronická lymfocytová leukémia je považovaná za nevyliečiteľnú chorobu, no v

Chemoterapia je spoločný názov pre viaceré druhy liečby, ktoré často kombinujú niekoľko

súčasnosti existuje viacero druhov liečby, ktoré môžu výrazne zlepšiť vašu šancu na

liekov. Pomáha ničiť rakovinové bunky, no zároveň s nimi môže poškodzovať aj tie zdravé.

plnohodnotný a dlhý život s týmto ochorením.

Chemoterapia je základom liečby. Podáva sa perorálne aj intravenózne.

Cieľom liečby je zredukovať poškodené biele krvinky, dostať ich preč z vášho
tela a zabrániť ďalšiemu bujneniu.

Liečba monoklonovými protilátkami (biologická liečba) sa podáva väčšinou s
chemoterapiou, alebo zriedkavejšiew ako samostatná liečba. Ide o lieky, ktoré obsahujú
účinnú látku rituximab, alemtuzumab, ofatumumab alebo obinutuzumab.

Liečbu lekári zvyčajne začínajú, až keď sa príznaky dajú zaradiť do tretieho či štvrtého
stupňa Rai stupnice, prípadne stupňa „C“ podľa Binetovej stupnice. V niektorých
prípadoch je možné liečbu zahájiť aj v menej pokročilých prípadoch podľa Rai (I., II.)
alebo Bineta (B) v prípade progresie alebo prítomnosti jedného znaku aktivity ochorenia
(napr.: masívne zväčšenie sleziny alebo lymfadenopatia, nočné potenie, chudnutie
a podobne). Terapiu a jej načasovanie má v rukách váš ošetrujúci lekár. Dôverujte
mu, chce vám pomôcť. Užitočné otázky pre diskusiu s lekárom nájdete aj na webovej
stránke pacientskeho združenia OZ Lymfoma Slovensko www.lymfom.sk.

Transplantácia kmeňových buniek od vhodného darcu je zatiaľ jedinou možnosťou
vyliečenia. Keďže je však spojená so závažnými komplikáciami, lekári ju odporúčajú najmä
mladším pacientom s nepriaznivými ukazovateľmi CLL.
Inhibítory signálnych dráh predstavujú nový spôsob liečby, ktorý funguje na
princípe blokády prenosu signálov vnútri rakovinových buniek, čím vyvoláva ich
zánik. Pozitívnom okrem samotnej liečby a zvyšovania období bez príznakov choroby sú
menšie vedľajšie účinky v porovnaní s chemoterapiou. Ide o lieky, ktoré obsahujú účinnú
látku ibrutinib alebo idelalisib.

Disciplína pacienta v užívaní liekov je základom pre efektívnu liečbu
Ožarovanie lekári odporúčajú v prípade, že sa rozbujnené biele krvinky nahromadia na

a prevenciu rozvoja ochorenia.

jednom alebo dvoch miestach a vytvárajú rastúce nádory.

Podanie liečby môže prehĺbiť poruchu imunity. Preto je súčasťou liečby aj tzv. táto
liečba rastovými faktormi krvotvorby a transfúzia krviniek. Podporná liečba je dôležitá
pre zvládnutie príznakov pri málokrvnosti, poklese bielych krviniek a krvných doštičiek.
Chemoterapia
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Biologická
liečba

Rádioterapia

Transplantácia
kostnej drene

Nová cielená
terapia

Pri komplikáciách zo samotného ochorenia je súčasťou terapie aj liečba infekcií
antibiotikami, protivírusovými či protiplesňovými liekmi alebo liekmi na podporu imunity.
17

Možno, že ste pociťovali slabosť, zažívali nočné potenie či stratu hmotnosti.
Alebo ste absolvovali vyšetrenie krvného obrazu úplne z iných dôvodov a CLL vám
diagnostikovali náhodou. Pravdepodobne ste však ešte stále v šoku a premýšľate nad
tým, ako sa s prítomnosťou týchto troch písmen vo svojom živote vyrovnať. Pokúsime
sa vám pomôcť nájsť pevnú pôdu pod nohami pomocou niekoľkých jednoduchých
krokov.

1. ZORGANIZUJTE SA
Znie to banálne, ale práve tento krok môže predstavovať základ, na ktorom môžete

6.

stavať. Vaše ochorenie vám najmä v skorších štádiách nemusí brániť v práci a ani
kvôli nemu nemusíte začať inak tráviť voľný čas. Podstatné je, aby ste so svojím
lekárom podrobne prebrali váš zdravotný stav a vaše možnosti. Nasledujúce rady sú

AKO ŽIŤ S CLL

možnosťami, vyberte si z nich tie, ktoré pre vás môžu byť prínosom.
Ak pracujete a zvládate to, pracujte naďalej. Porozprávajte sa so svojím
zamestnávateľom o možnostiach, ktoré máte, ako napríklad práca z domu, neplatené
voľno a podobne.
Ak váš zdravotný stav vyžaduje oddych, informujte sa o možnostiach v zdravotnej
poisťovni a na príslušných úradoch. Existujú riešenia v mzdovej a sociálnej oblasti pre
ľudí so závažnými ochoreniami, ktoré by vám mohli pomôcť.
Ak sa obávate straty finančného zabezpečenia, venujte zvýšenú pozornosť svojmu
účtovníctvu a pokúste sa naplánovať si viacero alternatív.
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2. NEBOJTE SA ČELIŤ POCITOM STRACHU
Je prirodzené, že pociťujete strach. Rovnako sa však môže dostaviť otupenosť. Môžete

3. DAJTE SVOJIM BLÍZKYM PREČÍTAŤ
TÚTO BROŽÚRU

pocítiť chuť niekoho obviniť za to, že ste ochoreli, rovnako ako sa sami môžete cítiť

Najväčšou výzvou je choroba samozrejme pre pacienta. No ani vaši blízki, príbuzní či

vinnými. Akékoľvek pocity sú v poriadku. Žiť s diagnózou CLL nie je ľahké prvý týždeň,

priatelia to nemajú ľahké. Chceli by vám pomôcť, ale často nevedia ako. Chceli by vám

rovnako ako ani deň za dňom. Môžete pociťovať hnev, úzkosť, alebo smútok. Podstatné

byť stále nablízku, no zároveň vás nechcú obťažovať. Súcitia s vami, no nechcú, aby ste

však je sa týmto pocitom nepoddávať a nepanikáriť. Veľmi užitočným pomocníkom

si mysleli, že vás ľutujú.

môže byť denník, do ktorého si budete zapisovať postup liečby, vaše pocity, obavy, ale aj
radosti z úspechov.
Je veľmi podstatné, aby ste si uvedomili, že okolo vás je veľa ľudí ochotných pomôcť.

Ponúkame pár tipov pre tých, ktorí vám chcú pomáhať:
Buďte aktívni. Chorý človek nechce byť na ťarchu. Ponúknite sa sami, že pacienta

Skúste si spísať zoznam ľudí, na ktorých sa môžete obrátiť, keď to budete potrebovať.

odprevadíte k lekárovi, spýtajte sa ho na termín a rovno sa dohodnite, ako to bude

Mal by obsahovať informáciu, kto vám s čím a kedy môže pomôcť. Nejde pritom len

prebiehať. U doktora si robte poznámky o inštrukciách a odporúčaniach aj vy.

o praktickú výpomoc pri veciach ako nákupy alebo domácnosť. Pokojne do svojho

Pozorne počúvajte, čo sa vám pacient snaží povedať. Snažte sa udržiavať očný

zoznamu pripíšte aj priateľov, ktorí pre vás znamenajú psychickú podporu.

kontakt, nepremýšľajte dopredu nad tým, ako odpoviete a uistite sa, či ste dobre

Ak cítite, že vám negatívne pocity prerastajú cez hlavu, neváhajte a vyhľadajte

rozumeli tomu, čo chcel váš blízky povedať.

odborníka. Psychológovi niekedy dokážeme povedať aj to, čo by sme svojim blízkym

Ak neviete, ako by ste najlepšie mohli pomôcť, opýtajte sa. Je zbytočné ponúkať

nikdy nepovedali a on má zasa pre nás pripravenú správnu dávku empatie, ale aj

svoje služby tam, kde ich netreba. Možno nebudete užitoční pri sedení na káve, ale

nadhľadu.

mohli by ste chorému pomôcť nakúpiť. Alebo naopak. Zistíte to však len vtedy, keď
sa opýtate.
Nesekírujte a nedávajte rady, keď si ich od vás nikto nepýta. Neočakávajte od
chorého, že bude mať stále dobrú náladu, ani že bude vždy plný nádeje.
Nezabúdajte sami na seba. Aj vy môžete čeliť tlaku, smútku, starostiam, vine,
hnevu či bezmocnosti. Pokúste sa udržiavať svoje pocity pod kontrolou a popri
starostlivosti o pacienta si doprajte dostatok oddychu. Z času načas niekoho
poproste, aby vás pri chorom zastúpil a dobite si energiu.
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4. DBAJTE NA SPRÁVNU ŽIVOTOSPRÁVU
Strava

Oddych
Je jednou z najpodstatnejších zložiek životosprávy, ktorú však paradoxne často
podceňujeme. Dbajte na to, aby ste mali dostatok spánku, vyhýbajte sa stresujúcim

Základom je správne stravovanie, ktoré sa v zásade v ničom nelíši od všeobecne

situáciám a snažte sa zamestnať aktívnym oddychom, aby ste zabránili svojej mysli

platných zásad:

sa stále vracať k chorobe.
Venujte si
dostatok spánku
Jedzte veľa
ovocia a zeleniny

Preferujte celozrnnú múku

Vyskúšajte meditáciu
Vyhľadajte stravu bohatú
na bielkoviny a dbajte
na dostatočné tepelné
spracovanie stravy

Oddychujte
pri dobrej knihe

Konzumujte správne tuky,
obsiahnuté napríklad v
rastlinných olejoch

Oddychujte pri hudbe

Hygiena
Pri liečbe CLL je vaše telo oslabené a nemusí byť schopné sa brániť infekciám tak
dobre ako predtým. Znamená to, že ich ľahšie dostanete, ale aj to, že ich treba brať

Obmedzte príjem
cukru a soli

Pite veľa tekutín

oveľa vážnejšie: infekcia sprevádzaná vysokými teplotami pre vás v určitých štádiách
ochorenia môže predstavovať vážnu hrozbu. Je preto veľmi dôležité dávať
si na seba naozaj dobrý pozor a dodržiavať pravidlá hygieny pri všetkých činnostiach.

Vyhýbajte sa aj potravinám, ktoré nie sú dostatočne tepelne
spracované (surové mäso, surové nepasterizované mlieko a výrobky
z neho, surové vajcia, plesnivé syry, sušené ovocie, oriešky)
Ak máte akékoľvek otázky alebo máte alergiu či intoleranciu na niektorú zo zásadných
potravín, poraďte sa o stravovaní so svojím lekárom.
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Umývajte si ruky

Snažte sa neprechladnúť

Vyhýbajte sa preplneným
priestorom
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Šport
Aj v skorších štádiách ochorenia môžete pociťovať slabosť, no ak chcete a vládzete
a ak vám to doktor nezakáže, nie je nutné, aby ste prestali s fyzickou aktivitou.
Nehovoríme samozrejme o vrcholových výkonoch, mali by ste preferovať skôr
bezpečnejšie spôsoby aktívneho oddychu. Vhodné sú aj pomalé skupinové cvičenia.
V prípade akýchkoľvek príznakov slabosti, závratov, bolesti alebo dýchavičnosti radšej
prestaňte a svoj stav konzultujte s lekárom.

Dôležité je, aby ste to nepreháňali a robili to, čo vás baví.

7.
Bicyklovanie

Tanec

Stolný tenis
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Joga

Pilates

Rýchla chôdza

NIE STE
V TOM SAMI

Okrem vašich blízkych, ktorí s vami prežívajú radosti aj strasti, odborníkov a lekárov, s
ktorými konzultujete svoj zdravotný a duševný stav, vám môžu pomôcť aj organizácie
združujúce pacientov s určitou diagnózou.
Jednou z nich je napríklad občianske združenie Lymfoma Slovensko, ktoré poskytne
pacientom priestor na vymieňanie skúseností, vzájomnú podporu a sprostredkovanie
odbornej pomoci. OZ Lymfoma Slovensko úzko spolupracuje s Lymfómovou skupinou
Slovenskej republiky, ktorá je medziodborovýmzdružením pracovníkov (lekárov, ďalších
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a stredných zdravotníckych pracovníkov),
zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou malígnych lymfómov.
Členstvo v občianskom združení je bezplatné a pacienta k ničomu nezaväzuje.
Všetky informácie nájdete na stránke www.lymfom.sk.
Medicínske zariadenia a organizácie, kde môžete nájsť pomoc a podporu:
Národný onkologický ústav (Bratislava), www.nou.sk
Univerzitná nemocnica Bratislava, www.unb.sk
Východoslovenský onkologický ústav (Košice), www.vou.sk
Univerzitná nemocnica Košice, www.unlp.sk
Univerzitná nemocnica Martin, www.unm.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, www.fnspbb.sk
OZ Lymfoma, www.lymfom.sk
Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, www.npop.sk
Liga prot rakovine, www.lpr.sk
Slovenský hematologický portál, www.hematology.sk
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POZNÁMKY

------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY

NÁVRATKA

Členstvo v pacientskom združení OZ Lymfoma Slovensko
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každý, kto má viac ako 18 rokov a súhlasí
s cieľmi združenia.
Aj keď naším hlavným zámerom je združovať pacientov, ktorí boli liečení s diagnózou malígny lymfóm, v
združení však veľmi radi privítame aj ostatných, ktorí majú záujem podieľať sa na uskutočňovaní našich
cieľov.
Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada združenia. Združenie od členov nevyberá žiaden členský poplatok.
Podmienkou členstva je vyplnenie, podpísanie a zaslanie tejto návratky s prihláškou člena združenia na
adresu:
OZ Lymfoma Slovensko - Občianske združenie
Hlbinná 7C, Bratislava 821 06
oz@lymfom.sk

Prihláška člena občianskeho združenia Lymfoma Slovensko
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Bydlisko
Telefónne číslo

E-mail

Svojim podpisom súhlasím s tým, aby sa moje osobné údaje uvedené
v tejto prihláške použili na účely vedenia evidencie členov združenia.

Podpis žiadateľa o členstvo
v OZ Lymfoma Slovensko

Pokojne sa oprite. Podržíme vás.
Pacientske združenie OZ Lymfoma Slovensko pomáha
pacientom porozumieť ich diagnóze.

Túto pacientsku brožúru prinášame vďaka podpore
spoločnosti Janssen. Ďakujeme.

Vydalo občianske združenie
Lymfoma Slovensko

Odborná spolupráca:
MUDr. Eva Mikušková,
MUDr. Juraj Chudej, PhD.

